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Karneváli forgatag, farsangi maszkabál Szentesen
DELMAGYAR.HU - MTI
2011.02.09. 16:47

Szentes - Tízéves jubileumához érkezett Szentes évindító nagyrendezvénye, a
Télbúcsúztató Karnevál.
Atéltemetı mulatozás, amelyet idén február 25-26án tartanak, az évek során ez idıszakban a régió
egyik leglátogatottabb eseményévé nıtte ki magát hangzott el egy szerdai szentesi sajtótájékoztatón.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.

név
Deim Éva a program szervezıje elmondta: az alföldi
össznépi mulatságot a forró hangulat, a helyi és a
e-mail cím
szlovén hagyományok ötvözése jellemzi, részt vesz
OK
benne a város apraja-nagyja, környékbeliek és
távolabbról érkezık. Az esemény állandó
Milyen a legutóbbi hírlevél?
díszvendégei a szlovéniai jelmezesek és busók,
akiknek segítségével már pénteken elkezdıdik a
tavaszvárás. Új elemként a Sportcsarnok elıtti színpadon és egy több mint száz
négyzetméteres parti sátorban bárki besegíthet és rophatja a télőzı táncot.

A szombati maszkabálon már hagyományosan fellépnek a város óvodásai és általános
iskolásai, majd karneváli sétára indul a sok száz jelmezes, akik a Kurca-parton
télbúcsúztató tőzgyújtással, busótánccal őzik el a hideget. Az Ifjúsági Parkban zajló
programok a Hagyományırzık mősorával zárulnak. A két nap során csaknem 800
gyermek vesz részt a közönségnek szánt produkciókban. Az óvodások, iskolások
elıadása mellett lesznek tőzzsonglırök, citerások, amatır fellépık is.
Az esti programok a Városi Sportcsarnokban folytatódnak, ahol második alkalommal
választják meg Szentes Diákcsillagát. A szórakoztató mősorra tavaly nevezhettek
elıször a fiatalok, akik elsısorban táncos-zenés, csoportos produkciókat adnak elı.
Az est sztárvendége idén Takács Nikolas lesz.
Lesz kirakodóvásár és gasztronómiai udvar is, olyan ételekkel, amelyek farsang idején
fogynak a Dél-Alföldön - mondta el Deim Éva.
A rovat legfrissebb cikkei

A nyitóoldal témái
Összetörték az ´az´ meg Szeged!
-plakátot

Ököllel verte ivócimboráját a presszóban
Meghiúsult Szegeden a depóniagáz hasznosítására kiírt
közvbeszerzés
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hirdetés

Állást keres? Nem
tudja mitévı
legyen? Kattintson
ide!

Vásároljon E-jegyet
a Tisza Volán
járataira
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Fantázia
Függönyszalon - ha
számít, hogy szépít
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